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Jeg er født i januar 1973 på Amager. Har siden 2003 været bosat i Randers. Har arbejdet i medie- og 
kommunikationsbranchen siden sommeren 1990.  
 
2009 – nu: Journalist og kommunikationsmedarbejder ved Randers Kommune.  
- Planlægning og eksekvering af kampagner (for events og kulturbegivenheder)  
- Presseansvarlig  
- Kommunikation på alle platforme som f.eks. print, web, tv, radio, sociale medier m.v. 
- Sociale medier, fx Facebook, Twitter, Instagram  
- Projektledelse  
- Fundraising  
- Webredaktør  
- Fotografering  
- Videoproduktion  
- Lydproduktion  
- Artikler, pressemeddelelser  
- Foredrags- og kursusholder  
- Produktion og design af foldere, bannere, annoncer m.v.  
 
2003 - 2009: Studievært/journalist - DR P4  
- Web-journalistik, studievært, nyhedsvært og reporter  
- Tilknyttet P4 i Århus, Vejle og Holstebro. (freelancer, vikar, kontraktansat)  
- Har også leveret nyheder til Radioavisen, Radiosporten og P3 Nyhederne.  
- Har erfaring med digital afvikling og redigering fra blandt andet Dalet.  
 
2005 – 2009: Radiovært/sportsjournalist - Radio Horsens  
- Studievært og nyhedsvært i sportsredaktionen (freelance)  
- Afløste de faste studieværter i formiddags- og eftermiddagsprogrammerne.  
 
2005: Journalist, UgePressen  
- Skrivende allround journalist på lokalavisen UgePressen i Ebeltoft.  
- Foto til avisen.  
- Arbejdede på en freelancekontrakt ca. 20 timer om ugen, imens jeg også var freelancer hos  
DR i Århus.  
 
2003: Studievært/journalist, Radio Silkeborg - Eftermiddagsvært på Silkeborg Guld og 
nyhedsjournalist/nyhedsoplæser.  
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2003 -2008: Underviser på forskellige PR og kommunikationskurser  
Begyndte i 2003 at udbyde kurser i pressekontakt til blandt andre foreninger og  
organisationer.  
 
- Kursusindhold: Om at skrive pressemeddelelser, være interviewoffer m.v.  
- Eksempler på kunder: Det Frivilliges Hus i Aalborg og CABI - Center for Aktiv  
Beskæftigelsesindsats.  
 
2003-2008: Underviser og journalist, PLS - Pædagogstuderendes  
Landssammenslutning  
- Har skrevet artikler til medlemsbladet PLS-PULS (2003 – 2006)  
- Har undervist organisationens medlemmer i skriftlig kommunikation (2003 – 2008)  
 
2002 – 2003: Informationsmedarbejder, entreprenørvirksomheden TechTeam  
- Udviklede et nyt personaleblad, som jeg skrev artikler og tog fotos til.  
 
2002: Informationsmedarbejder, Gladsaxe Kommune  
- Pressekontakt, skrev pressemeddelelser, skrev indhold til kommunens hjemmeside  
- Skrev artikler til personale- og ældreblad + tog fotos til bladene  
- Havde ansvar for udviklingen af kommunens nye hjemmeside.  
- Var med til at lægge strategi for kommunens interne og eksterne kommunikation  
 
2001 – 2002: Nyhedsjournalist, Aalborg TVR / Nordjyske Medier  
- Nyhedsoplæser på Radio ANR  
- Nyhedsreporter på TvDanmark Aalborg  
 
1997 – 2001: Studievært/journalist og salgsleder, Station Amager FM 103,4  
- I omkring tre år havde jeg ansvaret for salg og produktion af radioreklamer.  
- Tekstforfatter og producent af radioreklamer.  
- Producerede desuden timenyheder, morgen- og eftermiddagsradio.  
- De sidste to år, var jeg studievært på et fast radioprogram med journalistik og musik, der  
havde sendetid seks dage om ugen.  
 
1998: Tv-vært/tv-journalist, Kanal Københavns sommerredaktion – Go` sommer  
I sommeren 1998 skulle Kanal København som noget nyt producere sommer-tv med en  
blanding af underholdning og journalistik. Til det formål manglede de nogle journalister. Jeg  
blev engageret som vært for to ugentlige formiddagsprogrammer samt som reporter.  
 
1995 – 1997: Avisjournalist, Tårnby Bladet  
- Skrev artikler om sport, kultur og politik  
- Redigerede også avisen i samarbejde med redaktøren  
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1990 – 1995: Studievært/journalist, Radio Amager - Redaktør med ansvar for sporten og søndagens 
udsendelser i to år  
- Allround reporter og studievært i tre år  
- Blev ansat allerede som 17-årig efter folkeskolen i 1990.  
 
Har desuden erhvervserfaring fra forskellige fritidsjob igennem årene  
- Har blandt andet været DJ på klubber og diskoteker – samt til fester hos foreninger og firmaer.  
- Interviewer hos Gallup  
- Phoner hos Falck  
- Ekspedient hos DK Benzin  
 
IT-kendskab og erfaring:  
- Afviklings- og redigeringssystemer til audio og video som eksempelvis: Dalet, Radiohost, Purple, Avid, 
Sony Vegas Movie Studio, Cool Edit.  
- Web-værktøjer: PhotoShop, diverse CMS-systemer – herunder Umbraco, brug af HTML.  
- Sociale medier: fx Facebook, Twitter, Instagram.  
- Layout/redigering: PhotoShop, InDesign  
- Almen kendskab: Word, Excel, den øvrige Officepakke m.v.  
 
Uddannelse:  
2003: cand. comm. i journalistik, RUC - Roskilde Universitetscenter  
- Skrev speciale om kildernes adgang til medierne med Aalborg som case.  
- Kombinerede min uddannelse med samfundsvidenskab  
- Og lærte almene journalistiske færdigheder.  
 
1997: HF-student fra VUC AMAGER  
- Med karakteren 8,9 i gennemsnit efter den daværende 13-skala. Dermed kom jeg direkte  
ind på Roskilde Universitetscenter via kvote 1.  
 
Fritid og hobby:  
Bestyrelsesmedlem i boligselskabet Freja Hobro og producent, journalist, redaktør på Radio ØST FM 

(kultur, musik og livstilsstof).  Følger med i for eksempel fodbold, håndbold, og cykling. Dyrker også 

selv motion - svømning eller fitnesstræning. Går til koncerter, på museer, gallerier og i biografen. Har 

travlt med huset og haven. Samboende med min kæreste gennem 16 år. 


